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Intercâmbio enriquecedor entre Angola e Moçambique 
sobre Formação Profissional 

 
 
No dia 27 e 28 de Março 2012 o MAPESS, INEFOP e FormPRO realizaram em parceiria a 
primeira Jornada Internacional com o lema “O Desenvolvimento de competências para 
aumentar a produtividade e emprego” no Centro Integrado de Formação Tecnológica 
(CINFOTEC). Vários témas e métodos de grande importância para o planeamento político-
estratégico e a implementação prática de Formação Profissional (FP) foram apresentados e 
discutidos entre um público internacional: representantes da JICA (cooperação japonesa), 
PNUD (Programa das Nações Unidadas de Desenvolvimento), Portugal, Alemanha (GIZ) e 
Moçambique participaram junto com representantes angolanos de Departamentos Técnicos 
e Administrativos á nível nacional, responsáveis das Instituições de Formação Profissional e 
Emprego e dirigentes políticos da Formação Profissional na jornada.  
 
Convidados de honra eram dois representantes de Moçambique: Vasco José Cuna, Assesor 
Técnico de Educação e Formação Profissional na área de Metalomecânica e Eletricidade, e 
Fabião Manguisa Bazima, Delegado Provincial do Instituto Nacional de Emprego e 
Formação Profissional (INEFP) do Ministério de Trabalho. Eles apresentavam o processo da 
reforma de FP em Moçambique e um exemplo de Gestão de Qualidade - a implementação 
de um sistema de manutenção dos institutos de FP em Moçambique.  
 
O intercâmbio e a troca das experiências com os profissionais angolanos e moçambicanos 
estive muito valoroso e enriquecidor para ambos - também como para os participantes. 
Assim uma ligação e amizada entre os dois países foi criada na área de FP – também por 
causa da história em comum e os desafios actuais semelhantes.    
 
Depois duma introdução no primeiro dia à diferentes conceitos e estratégias internacionais 
de desenvolvimento de competências pela Edda Grunwald (coordenadora do projeto 
FormPRO), Adão Tavira (Director Geral-Adjunto para Formação Profissional do INEFOP) 
apresentou a Lei de Bases do sistema nacional de certificação profissional que é um 
instrumento necessário para assegurar a qualidade na FP. 
 
A relêvancia sócio-económica da FP era outro téma da jornada que a consultora muito 
experiente alemã, Dra. Hannelore Börgel, apresentou: Mostrou-se que num país em 
transição como Angola, a integração social de jovens e adultos pela FP é de grande 
importância. O MAPESS/INEFOP investe já bastante nesta área - por exemplo - em oferecer 
cursos de curto prazo nos pavilhões de arte e ofício, mas ainda existem desafios imensos 
como a integração de módulos de alfabetização nos cursos ou a melhoria do accesso aos 
cursos de FP para a toda a população.    
 
Outro elemento chave na FP é o fortalecimento do empreendedorismo. Foram apresentados 
conceitos diferentes de empreendedorismo também como experiências actuais no país, 
Arcelinda Chingala, a Chefe da Divisão do Fomento do Emprego, INEFOP explicou 5 
programas existentes para o fomento de empreendedorismo no nível nacional que já hoje 
mostram grandes sucessos na criação de micro e pequenas empresas também como na 
criação de milhares de novos empregos. 



 
 

 

2 

 
Além disso, diferentes métodos e ferramentas foram apresentados - por exemplo - o método 
DACUM que é um instrumento prático, eficaz e de baixo custo para desenvolver perfis 
profissionais e currículos. Este método foi introduzido em Angola pela primeira vez neste 
mês de Marco com o apoio de FormPRO. Outras ferramentas como monitoria e avaliacao, 
gestao de qualidade e foram apresentados.  
 
Todos os participantes desfrutaram bastante do intercâmbio especialmente com os 
profissionais de Moçambique. É, como foi expresso, para eles foi uma grande oportunidade 
de conhecer a FP em Angola. Foi a primeira vez que uma delegação moçambicana visitou 
Angola para conhecer o sistema de Formação Profissional angolana.  
 
Em concluão, o evento alcançou o objectivo de criar um espaço de intercâmbio, discussão e 
aprendizagem entre os vários representantes nacionais e internacionais. Todos 
expressaram a necessidade de realizar mais eventos deste tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre FormPRO: 
O FormPRO é um projecto bilateral entre Angola e a Alemanha, sendo a parte angolana representada pelo Ministério de 

Administração Pública, Emprego e Segurança Social (MAPESS) com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 

(INEFOP); do lado alemão, o Ministério Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento (BMZ) que incumbiu a 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Sustentável da República Federal alemã (GIZ) da implementação do 

projecto, juntamente com actores estatais (do sector económico, câmaras de comércio e indústria, associações, empresas) e a 

sociedade civil até Dezembro de 2012. 
Para mais informações: GIZ-FormPRO 

Telefone:   222 39 17 07  
Móveis- 912 502558/ 915 004037 

www.formpro-angola.org 


